
 
 

সাখারভ প্রাইজ নেটওয়ার্ক  সাখারভ প্রাইজজর 25তম বার্ষকর্ী সজেলজের ন াষণা র্জর 

 

 
 

বাাঁদিক থেকক ডানদিকক সামকনর সাদর: দিদরন ইবাদি (এন. সতুকির প্রদতদনদি), জানানা গুসমাও, উই 
দজনকিেং, তসদিমা নাসদরন, EP [ইউকরাপীয়ন পািলাকমন্ট] সভাপদত মার্টল ন সুিস, মািািা ইউসুফজাই, 
প্রাক্তণ ইদপ সভাপদত িডল  প্লাম্ব, অসকিাবদডকয়দন-র দভিিানা থসদিমকবক াদভচ, িায়িা জানা, সাদিমা 
থেজাদি, বাস্তা ইয়া-র ফানলাকডা সাবাটার, ডম জাকাদরয়াজ কামওকয়নক া। 

বাাঁ দিক থেকক ডানদিক দপছকনর সদর: নুদরট থপকিড, দ িাকমলা ফাদরনাজ, অযাকিকজাডার দমদিনদকদভচ, 
RSF-এর দিকটাফ দডিয়ার, থরাজা মাদরয়া পায়া (অসওয়াকডা পায়ার প্রদতদনদি), িামাস থি ব্ল্যানককা-র 

বাটল া থসািার,  াউয়া ইব্রাদ ম, সাদি ওসমান, আকমি এি থসনুদস এবেং কদরম িাদ িদজ (থজ পানাদ র প্রদতদনদি)।  

 

20 নকভম্বর 2013, স্ট্রসব ল  
 

A. 2008 সাকির সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল -এর প্রদতষ্ঠাকারী থোষণাকক মর্লািা দিকয় থর্খাকন বিা  কয়কছ 
" অযাম্বাসাডাসল ফর দিডম অফ েট (মুক্তদচন্তার িতূ) দ সাকব সাখারভ প্রাইজ দবজয়ীকির দবকিষ 
ভূদমকার কো থভকব, আমরা, দনম্নস্বাক্ষররীরা থর্ৌে প্রয়াস বদিলত করকত রাদজ  কয়দছ দবশ্ববযাপী 
মানবাদিকার রক্ষককির সমেলকন সবলজনীন প্রদিয়ার মািযকম সাখারভ প্রাইজ দবজয়ীকির দ্বারা থর্ৌেভাকব 
এবেং ইউকরাপীয়ন পািলাকমন্ট-এর ছত্রছায়ায়";  

 

B. যেহেতু কাউদিি-এর ইউকরাপীয়ান ইউদনয়ন থমম্বার থটটগুদি মানবাদিকার এবেং  ণতকের উপর 25 

জনু 2012 তাদরকখর উপসেং াকরর সাকে দনকজকির িায়বদ্ধ ককরকছ িদরককির সাকে কাজ করার জনয, 
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নানা দিক সমদিত মঞ্চ এবেং আন্তজল াদতক সেং ঠনগুদির মকিয, মানবাদিকার এবেং  ণতকের থক্ষকত্র; 

অনযদিকক ইউকরাপীয়ান ইউদনয়কনর কাউদিি মানবাদিকাকরর উপর একর্ট EU থেিাি দরকপ্রকজকন্টর্টভ 

(EUSR) োকার গুরুকের উপর থজার দিকয়কছ, EU-এর মানবাদিকার নীদতর কার্লকাদরতা এবেং িক্ষণীয়তা 
বদিলত করার জনয এবেং ইউকরাপীয়ান পািলাকমন্ট ও ইউকরাপীয়ান কদমিকনর সাকে দনদবড়ভাকব কাজ 
করার জনয িায়বদ্ধতা থোষণা ককরকছ এবেং অসামদরক সমাকজর সাকে প্রকৃত অেংিীিাদয়ে অনুর্ায়ী; 
 

C. যেহেতু ইউকরাপীয়ান পািলাকমন্ট, EU-এর মানবাদিকার রণনীদতর পুনদবলচাকরর উপর তার 13 

দডকসম্বর 2012 তাদরকখর প্রস্তাকব EU প্রদতষ্ঠানগুদির EP-র সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল -এর সম্ভাবনাকক 
আরও থবদি কাকজ িা াকনার প্রকয়াজকনর উপর থজার দিকয়কছ, সুপাদরি ককরকছ EU প্রদতদনদি িিগুদি 
থসই থিকি র্াকে থর্খাকন মানবাদিকার পদরদিদত উকদ্ব জনক, থসই িকির মকিয সিসয োককবন র্ারা 
দনদিলষ্টভাকব মানবাদিকার দবষয়গুদি তুিকবন, এবেং মতামত প্রকাি ককরকছ পািলাকমকন্টর প্রকতযক িায়ী 
প্রদতদনদিিি এবেং প্রদতর্ট প্রাসদিক সদমদতকত এমন একজন সিসয োককত  কব, দর্দন সেংদিষ্ট অঞ্চি, থিি বা 
আকিাচয এিাকার মানবাদিকার িপ্তরকক তিারক করকবন, এবেং মকনানীত বযদক্তকির মানবাদিকাকরর উপর 
তাকির মতামত দনয়দমত পািলাকমকন্টর সাবকদমর্টর কাকছ দিকত  কব;  

 
 

হাঁদিয়াদর, অদভকর্া  এবেং স ায়তামূিক কমমকাণ্ড 
 

1. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  মানবাদিকার দবষয়গুদি দচদিত করকত থচষ্টা করকব র্ার উপর সাখারভ 
জয়ীরা ইউকরাপীয়ান ইউদনয়ন ও অসামদরক সমাকজর সাকে এককত্র কাজ করকত পাকরন মানবাদিকাকরর 
পকক্ষ দবশ্ববযাপী, সাখারভ জয়ীকির রাজননদতক অবিার উপর দবকিষ নজর দিকয়; থনটওয়াককল র সিসযরা 
এককভাহে বা এককত্র কাজ করার জনয অিীকার থিন একর্ট দবশ্ববযাপী মানবাদিকার িঙ্ঘন হাঁদিয়াদর 
বযবিা দ সাকব এবেং সবলজনীন মানবাদিকাকরর মর্লািার জনয থর্ৌে এবেং একক প্রদিয়ার মািযকম একর্ট 
দসদ্ধান্ত থনওয়া, থর্মন মানবাদিকার অনুষ্ঠাকন অেংিগ্র ণ করা, এবেং আপীি, দববৃদত ও থোষণা প্রবতল ন 
করা এবেং তাকির দবষয়বস্তু তাকির থিকি এবেং পিকক্ষকপর থক্ষত্রগুদিকত প্রচার করা; 
 

2. থনটওয়াককল র সিসযরা থর্ৌেভাকব বা এককভাহে, প্রতীকীরূহে মানবাদিকার রক্ষককির গ্র ণ করকবন 
র্াকত আন্তজল াদতক মেহের দষৃ্টি আকর্মন করা োয় তাকির থ তু ও পদরদিদতর জনয র্াকত অবিমন, 
থখয়ািমাদফক আটক, অতযাচার, প্রাণিকডর রায় বা প্রাণিকডর কবি থেকক তাকির সুরদক্ষত করা র্ায়; 
সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  সাখারভ জয়ী এবেং অনয মানবাদিকার রক্ষককির স ায়তা করার জনয 
অিীকার থিয় র্ারা মানবাদিকার কার্লকিাকপর জনয কারা াকর বন্দী বা র্াকির আিািকত দবচার  কে, 
থর্ৌেভাকব বা এককভাকব, তাকির িরুবিার জনয আন্তজল াদতক মকনাকর্া  আহ্বান করা এবেং থর্খাকন সম্ভব 
 কব আিািকত প্রদতদনদিে করা থখয়ািমাদফক থিাষাকরাপ এবেং কারািকডর কবি থেকক তাকির রক্ষা 
করার জনয; 
 

3. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  িাদস্ত থেকক থর াই থিওয়া দনন্দা ককর এবেং বযাদক্ত ও থ াষ্ঠীকক  য়রাদন 
ও অনয িরকনর রাষ্ট্র সমদেলত দবকদ্বষপূণল দিয়াকিাপ থেকক মুক্ত করার জনয প্রদতশ্রুদত থিয়; এছাড়াও 
সাখারাভ প্রাইজ থনটওয়াকল  িাদস্ত থেকক থর াই থিওয়া বযবিার দবরুকদ্ধ কাজ করার প্রদতশ্রুদত থিয় র্া 
রাষ্ট্রীয় সেং ঠন এবেং রাষ্ট্রীয় কাঠাকমার মকিয কমলরত বযদক্তকির সুরদক্ষত ককর র্ারা  ণ তযা বা অনয 
UN মানবাদিকার প্রো িঙ্ঘনকারী কাজ ককর এবেং অনয িঙ্ঘনগুদির মকিয মানবতা, অতযাচার, 
মারকিার এবেং থখয়ািমাদফক আটককর দবরুকদ্ধ কাজ ককর; থনটওয়াকল  আন্তজল াদতক সঙ্ঘগুদিকক একর্ট 
িাদস্ত থর াই থিওয়ার নদে রাখার জনয আহ্বান ককর র্া র্ুকদ্ধাত্তর পকবল দবদভন্ন এদক্তয়াকরর মকিয েকটকছ; 
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4. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  অসামদরক সমাকজর সেং ঠনগুদির স কর্াদ তায়একর্ট সাখারভ প্রাইজ 
দ উমযান রাইটস্ দডকফডাসল থিল্টার প্রদতষ্ঠা করার উকিয  দবকবচনা করকব, র্া সাখারভ প্রাইজ দবজয়ী 
ও অনয মানবাদিকার রক্ষক এবেং তাকির পদরবাকরর সিসযকির অিায়ী আশ্রয় থিকব র্াকির দনকজকির 
থিকি ঝুাঁ দক আকছ,; থনটওয়াককল র সিসযরা প্রকৃত মানবাদিকার রক্ষককির সুপাদরি করার প্রদতশ্রুদত থিন 
র্াকির আশ্রকয়র প্রকৃত প্রকয়াজন আকছ বা র্ারা তাকির সেংগ্রাম থেকক দবরদত দনকত চান; থনটওয়াককল র 
সিসযরা আশ্রকয়র জনয দভসা আকবিনকারী মানবাদিকার রক্ষককির সমেলকন একর্ট দচঠিকত স্বাক্ষর করকত 
পাকরন;  

 
 

EU (ইউহরােীয় ইউষ্টনয়ন)-এর প্রদতষ্ঠানগুদির সাকে স কর্াদ তা এবেং ভাি প্রো বযব ার করা 
 

5. সাখারভ প্রাইজ দবজয়ীরা ইউকরাপীয়ান পািলাকমন্ট, দবকিষত কদমর্ট অফ ফকরন অযাকফয়াসল (AFET) 

এবেং সাবকদমর্ট অন দ উমযান রাইটস্ (DROI) এবেং EU প্রদতদনদি িিগুদির মকিয মানবাদিকার 
থকন্দ্রিিগুদিকক অবদ ত রাখার এবেং তাকির দনজদনজ থিকি এবেং কাকজর থক্ষকত্র মানবাদিকার সেংিান্ত 
গুরুেপূণল উন্নদত দ্রুত জাদনকয় থিবার অিীকার ককরকছন; সাখারভ জয়ীরা EU এবেং তাকির থিকির 
অসামদরক সমাকজর মকিয থর্া াকর্া  রাখার প্রদতশ্রুদত দিকয়কছন; বযব াদরক স ায়তার জনয এবেং তাকির 
থিকি সাখারভ জয়ী এবেং অসামদরক সমাকজর সুরক্ষার জনয আন্তজল াদতক অসামদজক সমাকজর 
সেং ঠণগুদির উপকরও দনভল র করা থর্কত পাকর; 

 

6. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  গুরুেপূণল মানবাদিকার দবষকয়র উপর তেয EU দনবলাচনসেংিান্ত পর্লকবক্ষণ 
দমিনগুদিকক থিবার প্রদতশ্রুদত দিকে  ণতেীকরণ এবেং মানবাদিকার বদিলত করার জনয; 
 

7. সাখারভ পুরস্কার দবজয়ীয়া প্রদতশ্রুদত দিকয়কছন র্খন সেংসিীয় প্রদতদনদি িি তৃতীয় থিিগুদিকত ভ্রমণ 
করকব এবেং সাখারভ জয়ীরা ইউকরাপীয়ান পািলাকমকন্ট র্াকবন তখন তারা মানবাদিকাকরর উপর প্রচদিত 
উকদ্বক র দবষয়গুদি দমদিত  কয় আকিাচনা করকবন;  

 

8. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  EU-থক আহ্বান ককর তাকির সিসযকির প্রদত একর্ট পর্লাপ্ত কূটননদতক 
িায়বদ্ধতার জনয ইউকরাপীয়ান এক্সটারনাি অযাকিন সাদভল স এবেং দবকিষভাকব থমম্বার থটট 
প্রদতদনদিেগুদির মািযকম ঝুাঁ দকর সম্মুখীন  ওয়া সাখারভ পুরস্কার দবজয়ী এবেং মানবাদিকার রক্ষককির 
সুরক্ষার জনয; 
 

9. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  EU-থক আহ্বান ককর দবকরাি করার জনয র্খন তারা একটানা 
মানবাদিকার িঙ্ঘকনর সম্মুখীন  য় র্াকত তার বাতল া ষ্টনেীড়নকারী সরকার এবেং তাকির থিকির 
মানুষকির কাকছ থপৌছায়; 

 

10. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  EU দবকিি মেী এবেং সরকারগুদিকক আহ্বান ককর মানবাদিকাকরর উপর 
প্রকািয দবতকল  এবেং অনুষ্ঠান আকয়াজন করার জনয থর্খাকন সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  সিসযরা 
থর্া িান করকবন; কদমর্ট অফ ফকরন অযাকফয়াসল (AFET) এবেং সাব-কদমর্ট অন দ উমযান রাইটস্ 
(DROI) EU জাতীয় সেংসিগুদির িদরক সদমদতগুদির মকিয সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল -এর কাকজর 
দবষকয় সকচতনতা বাড়াকব; 
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11. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  EU সিসয থিিগুদির জাতীয় সেংসিগুদিকক আহ্বান ককর দদ্বপাদক্ষক এবেং 
বহপাদক্ষক স্তকর তাকির প্রভাব বযব ার করার জনয, আন্তঃসেংসিীয় থর্া ার্া  কাঠাকমার দভতকর এবেং 
আন্তঃসেংসিীয় মকঞ্চর দভতকর, র্াকত তারা তাকির সিিৃ বযদক্তকির জদড়ত  ওয়ার জনয প্রভাদবত করকত 
পাকরন এবেং তাকির দনজদনজ থিকি মানবাদিকার এবেং মানদবক মর্লািা রক্ষা করার জনয প্রদতশ্রুদত 
দিকত প্রভাদবত করকত পাকরন; 

 

12. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  একর্ট তিেলক সদমদত প্রদতষ্ঠা করা দবকবচনা করার জনয আমেণ 
জানায়, র্ার মকিয োককব সাখারভ পুরস্কার দবজয়ীরা এবেং ইউকরাপীয়ান পািলাকমকন্টর সিসযরা, র্ারা 
EU প্রদতষ্ঠানগুদির সাকে থর্ৌেভাকব বযবিা ককর থসই সব থিকি ভ্রমণ করকব থর্খাকন মানবাদিকার র্াকত 
অকুিকি মানবাদিকার এবেং অসামদরক স্বািীনতা িঙ্ঘন তিন্ত করা র্ায়, ভুক্তকভা ী, মানবাদিকার 
রক্ষক, এনদজও এবেং অসামদরক সমাকজর থ াষ্ঠীগুদির সাকে ববঠককর মািযকম সেংদিষ্ট থিকি বা অঞ্চকি; 

 
 

মানবাদিকার মানদণ্ড ষ্টের্য়ক দিক্ষা এবেং দবশ্ববযাপী সকচতনতা 
 

13. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াককল র সিসযরা, থর্ৌেভাকব বা এককভাহে আন্তজল াদতক মানবাদিকার 
অদভর্ানগুদিকক স ায়তার থিবার প্রদতশ্রুদত থিন, আন্তজল াদতক মানবাদিকার সেং ঠন এবেং অসামদরক 
সমাকজর থ াষ্ঠীগুদির স কর্াদ তায়, মানবাদিকার িঙ্ঘকনর দবরুকদ্ধ আন্তজল াদতক, আঞ্চদিক এবেং িানীয় 
মকঞ্চ, সেংবাি মািযকম এবেং দিক্ষামূিক, সােংসৃ্কদতক ও অনয প্রাসদিক মকঞ্চ প্রকাকিয থসাচ্চার  কয়,; 
 

14. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  তাকির দনকজকির থিকি আন্তজল াদতক মানবাদিকার মাকনর দবষকয় 
সকচতনতা বাড়াকনার জনয এবেং থসগুদিকক জাতীয় আইকন অন্তভুল ক্ত করার জনয সাখারভ প্রাইজ 
স্কিারদিপ ইন দ উমযান রাইটস্ থিওয়ার প্রদতশ্রুদত ষ্টদহে; থনটওয়াককল র সিসযরা থসইসব প্রােীকির 
সুপাদরি করকত থচষ্টা করকবন র্ারা দবশ্ববযাপী মানবাদিকাকরর থ তু এদ কয় দনকয় থর্কত পারকবন; সিসযরা 
স্কিারদিপ কমলসূচীর জনয তাকির িক্ষতা এবেং অদভজ্ঞতাকক কাকজ িা াকনার প্রদতশ্রুদত থিন; ইউকরাপীয়ান 
পািলাকমন্ট মানবাদিকার রক্ষককির জনয দিক্ষানদবিী সুদবিা থিওয়ার দবষকয় দবকবচনা করকব তাকির 
আন্তজল াদতক মানবাদিকাকরর দবষয় ও মানসেংিান্ত জ্ঞান বাডাকনার জনয; 
 

15. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াককল র সিসযরা, এককত্র বা এককভাকব, বাচ্চাকির উপর থজারজিুুম বন্ধ করার 
জনয এবেং দিশু দিক্ষার প্রচার করার জনয আন্তজল াদতক অদভর্ানকক স ায়তা থিওয়ার প্রদতশ্রুদত ষ্টদহে, 
বাচ্চাকির অদিকাকরর উপর দবশ্ববযাপী এবেং আঞ্চদিক স্তকর সকচতনতা বাড়াকনার জনয তাকির সমেলন 
জানাকনা, অনিাইন অদভর্ান ও অনষু্ঠানগুদিকত অেংিগ্র ণ ককর, দববৃদত দিকয় এবেং সকরজদমকন তিন্ত 
ককর থর্খাকন বাচ্চারা অসুদবিার মকিয বাস করকছ; 

 
 

আপীি 

 

16. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  ইরাদন কতৃল পক্ষথক আহ্বান করকছ সাখারভ পুরস্কার দবজয়ী নাসদরন 
সতুকিকক পুকরাপুদর ক্ষমা করার জনয, রাজননদতক বন্দীকির আইনী সমেলন করার জনয র্াকক থিাষাকরাপ 
করা  য়, এবেং জাফর পানাদ কক, দর্দন তার মতামত এবেং ভাবোয়া জানাবার স্বািীনতা বযব ার 
ককরন, এবেং তাকির নাকমর দবরুকদ্ধ সব অদভকর্া  তুকি থনওয়ার এবেং তাকির র্াত্রা করার দনকষিাজ্ঞা 
তুকি থনওয়ার জনয আহ্বান ককর; 
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17. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  চীনা কতৃল পক্ষকক আহ্বান ককর সাখারভ প্রাইজ দবজয়ী ফু দজয়ার উপর 
েনেন দনকষিাজ্ঞা জাদর করা োমাকনার জনয এবেং তাকক তার মতামত ও ভাবোয়া প্রকাি করার 
স্বািীনতা থিওয়ার জনয, এবেং দবকিকি থর্কত থিওয়ার জনয এবেং থখয়ািমাদফক  ৃ বন্দী না করার জনয 
এবেং তাকক মারকিার না করার জনয; এছাড়া সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  চীনা কতৃল পক্ষহক আহ্বান ককর 
মানবাদিকার রক্ষক এবেং রাজননদতক দবকরা ীকির তাকির মতামত প্রকাি করার স্বািীনতা থিওয়ার 
জনয, থকানও িাদস্তর ভয় না থিদখকয়, এবেং কারাবন্দী সকি মানবাদিকার রক্ষককির মুদক্ত থিওয়ার 
জনয আহ্বান ককর; 

 

18. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  দসদরয়ার মানষু এবেং সাখারভ প্রাইজ দবজয়ী রাজান জাইটুকনর সাকে 
সেং দতর দবষকয় প্রবি উকদ্ব  প্রকাি ককর, দর্দন এখনও িামাস্কাকস আকছন, একর্ট করুণ এবেং দবিদম্বত 
র্ুকদ্ধর মকিয বাস করকছন; দসদরয়ান কতৃল পক্ষযক আহ্বান ককর অসামদরক মানুষকির উপর সামদরক 
পিকক্ষপ থনওয়া বন্ধ করার জনয এবেং মানবাদিকার ও মর্লািাকক সম্মান থিওয়ার জনয এবেং 
আন্তজল াদতক সমাকজর কাকছ আকবিন ককর দসদরয়া এবেং দসদরয়ার বাইকর োকা দসদরয়ান মানুষকির 
মানবিরিী এবেং ডাক্তাদর সা ার্য থিওয়ার জনয; 
 

19. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  অনযানয সাখারভ প্রাইজ দবজয়ীকির দবরুকদ্ধ থনওয়া সকি পিকক্ষকপর 
দনন্দা ককর র্াকক বিা থর্কত পাকর মানবাদিকার, িারণার স্বািীনতা, প্রকাি করার স্বািীনতা এবেং 
অসামদরক অদিকারগুদির িঙ্ঘন, দবকিষভাকব থগ্রফতার, মারকিার করা এবেং ভাবোয়ার স্বািীনতায় 
বািা থিওয়া; থনটওয়াকল  দকউবা এবেং পৃদেবীর অনয জায় াগুদিকত োকা রাজননদতক বন্দী এবেং দবকবক 
সেংিান্ত বন্দীকির মদুক্ত থিওয়ার জনয আহ্বান ককর থর্মন সাখারভ প্রাইজ দবজয়ী িামা থি ব্ল্যােংককা 
সদনয়া  াকরা, এবেং 2002 সাকির সাখারভ প্রাইজ দবজয়ী অসওয়াকডা পায়ার মৃতুযর তিন্ত করার জনয 
আহ্বান ককর; 

 

20. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  তুদকল  সরকার এবেং বন্দী কুদিলি থনতা আবিলু্লা ওকািাকনার মকিয 
চিমান িাদন্ত আকিাচনাকক স্বা ত জানায় ককয়ক িিক িকর চিা কুদিলি সেংগ্রাকমর জনয একর্ট িীেলিায়ী 
সমািান পাওয়ার জনয; 
 

21. সাখারভ প্রাইজ থনটওয়াকল  প্রদতশ্রুদত থিয় সেংসকি আইন প্রণায়নকারী পকবল অন্তত একবার দমদিত 
 ওয়ার জনয তার সিসযকির মকিয বন্ধন িঢৃ় করার জনয র্াকত সবলজনীন মানবাদিকার ও মানব 
মর্লািার স ায়তার জনয র্াকত তার প্রবি িায়বদ্ধতা বাড়াকনা র্ায়। 


